
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 29 มิ.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

-  "ธเนศพล" แนะยึดหลักกฎหมายแก�ป�ญหาม�อนแจ�ม (ไทยรัฐ 30 มิถุนายน 2564 หน�า 7) 

-  ทลายแก,งลักไม�เทียนทะเล ขายออนไลน0-สั่งจากชลบุรี (มติชน 29 มิถุนายน 2564 หน�า 1,7) 

-  ข�าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม�ป=าสงวน (ไทยรัฐ 29 มิถุนายน 2564 หน�า 12) 

ข�าวเว็บไซต* 

‘พยัคฆ0ไพร’ขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบตัด‘ไม�เทียนทะเล’เกาะสมุย (แนวหน�า 27 มิถุนายน 2564) 

https://www.naewna.com/local/583385 

ป=าไม�อุตรดิตถ0-ปกครอง-ตำรวจ สนธิกำลังหยุดยั้งการตัดไม�ทำลายป=าในเขตป=าสงวนแห�งชาติป=าน้ำปาด  

(สยามรัฐ 29 มิถุนายน 2564) 
https://siamrath.co.th/n/256886 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23171
วันที่: พุธ 30 มิถุนายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: "ธเนศพล" แนะยึดหลักกฎหมายแก้ปัญหาม่อนแจ่ม

รหัสข่าว: C-210630039101(29 มิ.ย. 64/05:01) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.70 Ad Value: 17,270 PRValue : 51,810 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15815
วันที่: อังคาร 29 มิถุนายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 7

หัวข้อข่าว: ทลายแก๊งลักไม้เทียนทะเล ขายออนไลน์-สั่งจากชลบุรี

รหัสข่าว: C-210629038060(28 มิ.ย. 64/08:15) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 27.61 Ad Value: 30,371 PRValue : 91,113 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23170
วันที่: อังคาร 29 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้ป่าสงวน

รหัสข่าว: C-210629039002(28 มิ.ย. 64/08:30) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.68 Ad Value: 8,448 PRValue : 25,344 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

‘พยัคฆ�ไพร’ขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบตัด‘ไม�เทียนทะเล’เกาะสมุย 

วันอาทิตย� ท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564   https://www.naewna.com/local/583385 

ชุดพยัคฆ�ไพร ไม�เทียนทะเล เกาะสมุย 

27 มิถุนายน 2564 นายสมบูรณ� ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนักปAองกันรักษาปDาและควบคุมไฟปDา สั่งการให�

นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหนKวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ�ไพร) นำกำลังเจ�าหน�าท่ีชุดพยัคฆ�

ไพร และฐานปฏิบัติการพยัคฆ�ไพรภาคใต� ออกตรวจปรามปรามกลุKมขบวนการลักลอบขุดล�อมไม�เทียนทะเล 

เพ่ือการค�าทำบอนไซ ในพ้ืนท่ีอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี ซ่ึงมีราคาสูง และปVจจุบันถูกลักลอบขุดจน

ในธรรมชาติมีจำนวนลดลงมาก โดยบูรณาการกำลังรKวมกับกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 

พ้ืนท่ีเกาะสมุย และหนKวยปAองกันรักษาปDาท่ี สฎ.16 (เกาะสมุย) 

ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 เจ�าหน�าท่ีรKวมกันลาดตระเวน บริเวณท�องท่ี ตำบลหน�าเมือง อำเภอเกาะส

มุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี พบรKองรอยการลักลอบตัดฟVนไม�เทียนทะเลเพ่ือเตรียมขุดล�อม บางสKวนถูกลักลอบขุด

ล�อมออกจากพ้ืนท่ีไปแล�ว จึงได�สืบหาข�อมูลเชิงลึกเพ่ือหากลุKมกระบวนการท่ีเข�ามาลักลอบขุดล�อม 

ลKาสุดวันนี้ เจ�าหน�าท่ีได�รKวมกันติดตามขยายผล กลุKมขบวนการลักลอบขุดล�อมไม�เทียนทะเลเพ่ือการค�า พบวKา 

มีการนำไม�เทียนทะเลมาไว�ในบ�านแหKงหนึ่ง พ้ืนท่ีหมูK 4 ตำบลบKอผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี จึง

นำกำลังเข�าตรวจสอบ พบไม�เทียนทะเลจำนวน 37 ทKอน/ตอ ขณะเข�าตรวจสอบพบชายคนหนึ่งรับเปYนเจ�าของ 

และได�ให�การกับเจ�าหน�าท่ีวKาตนได�ลักลอบตัดขุดไม�มา ซ่ึงทำในเวลากลางคืน และจะนำมาขายราคาต้ังแตKหลัก

พันถึงหลักหม่ืน  

เจ�าหน�าท่ีจึงได�รKวมกันตรวจยึด จับกุม และนำเรื่องราวแจ�งความกลKาวโทษตKอพนักงานสอบสวนสถานี

ตำรวจภูธรบKอผุด เพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมายตKอไป 



 

ปDาไม�อุตรดิตถ�-ปกครอง-ตำรวจ สนธิกำลังหยุดยั้งการตัดไม�ทำลายปDาในเขตปDาสงวนแหKงชาติปDาน้ำปาด   

 สยามรัฐออนไลน�  29 มิถุนายน 2564  https://siamrath.co.th/n/256886 

ผู�สื่อขKาวรายงานวKา นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ� ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรปDาไม�ท่ี 3 (ลำปาง) สั่งการให�นาย

นเรศ นนท�คลัง หัวหน�าชุดปฏิบัติการพิเศษปDาไม�ชุดท่ี 2 สนธิกำลังเจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษปDาไม�ชุดท่ี 2 

สจป.3 (ลำปาง) กรมปDาไม� รKวมกับ นปพ.บ�านโคก , หนKวยฯ อต.8 (ห�วยน�อยกา) เจ�าหน�าท่ีฝDายปกครอง 

อำเภอบ�านโคก , ตชด. 317 และ เจ�าหน�าท่ีตำรวจ กก. 4 บก.ปทส ประจำจังหวัดอุตรดิตถ� ออกตรวจยึดไม�

ประดูKทKอน จำนวน 2 ทKอน ปริมาตร 1.06 ลบม. ไม�ประดูKแปรรูป จำนาน 19 แผKน/เหลี่ยมปริมาตร 1.85 ลบม. 

พร�อมตรวจยึดอุปกรณ�ท่ีใช�ในการกระทำผิด (1) เลื่อยโซKไฟฟAา(หินเจียร) จำนวน 2 เครื่องเครื่องปVcนไฟ จำนวน 

2 เครื่อง (3) รถยนต�อีชูซุ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน บง 2613 หนองคาย จำนวน 1 คัน บริเวณท�องท่ีบ�าน

หนองไผK หมูKท่ี 7 ตำบลบ�านโคก อำเภอบ�านโคก จังหวัดอุตรดิตถ� ในเขตปDาสงวนแหKงชาติปDาน้ำปาด พิกัด 47 
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จากนั้นเจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษปDาไม�ชุดท่ี 2 ได�ตรวจยึดไม�ของกลางไว�ท้ังหมด แล�วรวบรวมเอกสาร

หลักฐาน นำสKงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ�านโคก เพ่ือหาตัวผู�กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายตKอไป 


